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الخصخصة...

ب�أن  بدء،  ذي  ب�دئ  القول  من  البد 
وال  �سحرية  و�سفة  ت�سكل  ال  اخل�سخ�سة 
حاًل جلميع امل�سكالت االقت�س�دية، ف�ساًل 
عن ذلك ف�إن اجلدل بني املوقف املوؤيد 
القت�س�د ال�سوق واملن�ه�ض له جدل غري 
�س�ملة  نظرة  وجود  عدم  ب�سبب  متوازن 
على  احلكوم�ت  دور  هيمنة  لعيوب 
االقت�س�د. ولو فر�سن� اأن التنمية ميكن 
االعتم�د  اأن  جند  ب�لطريقني،  حتقيقه� 
االإبداعية  ينمي  اخل��ض  القط�ع  على 
العمل  على  وي�سجعهم  ال�سعب  اأفراد  بني 
والك�سب واقتح�م املخ�طر واالأ�سواق، 
بينم� ي�سبح االإن�س�ن يف الدول التي تعتمد 
ذلك  ومع  اتك�لًي�.  الع�م  القط�ع  على 
القط�ع اخل��ض يف  اإىل  النظرة  ال تزال 
العراق متف�وتة، الأن البنى االجتم�عية 
القط�ع  �سيطرة  اإىل  الطريق  ق�دت  التي 
الع�م م� زالت هي امل�سيطرة، وال يعقل 
م�  بتفكيك  نف�سه�  هي  تقوم  اأن  منطقًي� 

بنته.
يف  حتققه�  ح�ل  يف  ـ  اخل�سخ�سة  اإن 
ـ �ستوؤدي بال �سك  العراق ب�سورة مث�لية 
مث�لًي�،  يكون  ال  قد  اقت�س�د  ن�سوء  اإىل 

خالق  خ��ض  قط�ع  اإىل  ي�ستند  ولكنه 
مع  ي�ستطيع�ن  قوية  �سعبية  وراأ�سم�لية 
مرور الزمن اإحداث واقع يفر�ض نف�سه 
امل�سيطرة  االأر�ستقراطية  النخب  على 
�سيء  تقدمي  اإىل  يدفعه�  بحيث  االآن، 

اإيج�بي يتج�وز البطوالت واالأم�ين. 
اإن ال�رصاع حول اخل�سخ�سة هو �رصاع 
االجتم�عية  العدالة  اأجل  من  اجتم�عي 
هي  امللكية  اأن  نرى  فبينم�  والتقدم، 
لراأ�ض  ب�لن�سبة  والقوة  لل�سيطرة  هدف 
لتحقيق  و�سيلة  اأنه�  غرين�  يرى  امل�ل، 
امل�ستدامة  والتنمية  التوزيع  عدالة 
هذا  تف�سري  اإىل  عدن�  واإذا  للمجتمع. 
الع�م  القط�ع  ن�س�أة  اأن  جند  ال�رصاع 
االإجنليزي  اال�ستعم�ر  مرحلة  اإىل  يعود 
الإحك�م  الع�مة  املرافق  اأق�م  الذي 
املحلية،  للموارد  وا�ستغالله  �سيطرته 
اإىل  احلكوم�ت  اجتهت  اال�ستقالل  وبعد 
ت�أميم راأ�ض امل�ل االأجنبي وم�س�درته، 
للقط�ع  االأوىل  النواة  �سكل  الذي  وهو 
اأن  نرى  ك�لعراق  واقع  ويف  الع�م. 
هن�ك اأ�سب�ًب� مو�سوعية تدعو اإىل تطبيق 

نظ�م اخل�سخ�سة، منه�:

اخل�صخ�صة واأبعادها يف العراق
بقلم: نزار قا�سم حممد

الـعـراق

خبري 
اخل�سخ�سة 
واقت�ساد 

ال�سوق،               
وزارة 

ال�سناعة 
واملعادن
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اأ�سباب اإدارية تقوم على اأ�س��ض انعدام 
انعدام  ب�سبب  الع�م  القط�ع  يف  الكف�ءة 
االإدارات،  لدى  االقت�س�دي  احل�س�ب 
ف�لقط�ع  العقالنية،  انعدام  وب�لت�يل 

الع�م م�س�ع للمح��سيب.
اأ�سباب اقت�سادية وتكمن يف اأن االقت�س�د 
يعطل  التدخلي  ب�لفكر  املوؤمن  ال�سمويل 
على  وي�ستبدله�  ال�سوق،  اقت�س�د  اآلية 
وتكون  عقالين،  اأنه  يعتقد  تخطيط  �سكل 
امل�س�در  توزيع  يف  اختالاًل  النتيجة 
االقت�س�دية وتف�وًت� يف م�ستوى العي�ض، 

وحدوث تدهور مريع يف قيمة النقد.
ب�سبب  احلكومية  الإدارة  يف  الف�ساد 
انعدام املثل االأخالقية وانعدام ال�سف�فية 

ب�لك�مل.
واالأخذ  والتنمية  ال�ستثمار  �رضورة 
الذي  االقت�س�دي  احل�س�ب  مبب�دئ 
يقت�سي حل وت�سفية ال�رصك�ت اخل��رصة 
مم�  الرابحة  ال�رصك�ت  كف�ءة  وزي�دة 

يوؤدي اإىل حت�سن االقت�س�د.
�سغوط املنظمات الدولية لدفع الدول 
الن�مية ب�جت�ه اقت�س�د ال�سوق م�ستخدمة 

اأدوات الرتغيب والرتهيب. 

اخل�سخ�سة  تواجه  التي  ال�سعوبات 
يف العراق:

والفكرية  العقائدية  ال�صعوبات  1 .
الكثري  تثري  فاخل�صخ�صة  والنف�صية، 
واجلدل  وال�صجون  احل�صا�صيات  من 
العداء  هو  لذلك  الأ�صباب  واأهم 

النف�صي امل�صتحكم للقطاع اخلا�ص.
ال�صعوبات ال�صيا�صية، اإذ اإن العودة  2 .
ال�صتثمارات  على  العتماد  اإىل 
بعدم  �صعوًرا  يولد  الأجنبية 

الطمئنان.
ال�صعوبات الجتماعية، املتمثلة يف  3 .
الإح�صا�ص باخلوف من فقدان العمل 

وخا�صة ملحدودي الدخل.
ما  اأي  اخل�صخ�صة،  حما�ص�صة  4 .
ال�صيا�صة  تن�صحب  األ  يكفل  الذي 
توزيع  وبالتايل  اخل�صخ�صة،  على 
العام على �رشكات حم�صوبة  القطاع 

على قيادات �صيا�صية معينة. 
قانون اخل�سخ�سة:

اإن عملية اخل�سخ�سة ال ميكن اأن تنجح اإذا 

ن�ساأة القطاع 
العام يعود اإىل 

مرحلة اال�ستعمار 
االإجنليزي 
الذي اأقام 

املرافق العامة 
الإحكام �سيطرته 

وا�ستغالله 
للموارد 

املحلية، وبعد 
اال�ستقالل اجتهت 
احلكومات اإىل 
تاأميم راأ�س 

املال االأجنبي 
وم�سادرته، وهو 
الذي �سكل النواة 

االأوىل للقطاع 
العام.
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الخصخصة...

بقانون  ومنظمة  متاًما،  �شفافة  تكن  مل 
يحتوي على عدة �شمانات، منها مثاًل، 
ت�شكيل جمل�س �أعلى للخ�شخ�شة ي�رشف على 
�لعملية برمتها ويتاأكد من تطبيق �لقانون 
�ل�شناعة  وز�رة  قدمت  لقد  بحذ�فريه. 
و�ملعادن مثل هذ� �لقانون �لذي �شمي: 
"قانون �الإ�شالح �القت�شادي"، و�لذي 
ال يز�ل يقبع يف �أروقة جمل�س �لوزر�ء 
منذ ثالث �شنو�ت، وبرغم كوين غري مطلع 
على تفا�شيله فاإين �أعتقد �أن �مل�رشوع مل 
�لعام  �لر�أي  يف  �لنقا�س  من  حقه  ياأخذ 
�الأمثل،  بال�شكل  �إن�شاجه  �إىل  و�شواًل 
�إىل �لظروف �لتي كان مير  ويعود ذلك 
بها �لبلد وقت تقدميه �إذ كانت �الأولوية 
لفر�س �الأمن. فالقانون يجب �أن يكفل 
حق �لدولة �لتي حتتفظ بال�شهم �لذهبي، 
ما يخولها مثاًل نق�س قر�ر �نتقال ملكية 
�الأ�شهم من م�شتثمر �إىل �آخر �إذ� كان هذ� 
�لدولة  م�شلحة  مع  يتنا�شب  ال  �النتقال 

�لعليا. 
بهموم  �خل�شخ�شة  ربط  يجوز  وال 
يجب  و�إمنا  باخلز�نة،  تتعلق  وم�شاكل 
�شامل  �إ�شالح  �إطار  يف  �إليها  �لنظر 

عملية 
اخل�سخ�سة ال 
ميكن اأن تنجح 

اإذا مل تكن 
�سفافة متاًما، 

ومنظمة بقانون 
يحتوي على عدة 
�سمانات، مثل 
ت�سكيل جمل�س 

اأعلى للخ�سخ�سة 
ي�رشف على 

العملية برمتها، 
ويتاأكد من 

تطبيق القانون 
بحذافريه.

العراق



23مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

ال يجوز ربط 
اخل�سخ�سة 

بهموم وم�ساكل 
تتعلق باخلزانة، 

واإمنا يجب 
النظر اإليها يف 

اإطار اإ�سالح 
�سامل �سيا�سي 

واقت�سادي 
واإداري، يهدف 

اإىل حت�سني اأبعاد 
التنمية على 

املدى املتو�سط 
والطويل.

�سي��سي واقت�س�دي واإداري، يهدف اإىل 
حت�سني اأبع�د التنمية على املدى املتو�سط 
مب�رصوع  البدء  فقبل  وعليه  والطويل، 
مفهوم  حتديد  اإع�دة  ينبغي  اخل�سخ�سة 
القط�ع الع�م، والتمييز بني املوؤ�س�س�ت 
املنبثقة اأ�ساًل من هذا القط�ع وبني تلك 
التي اأٌدخلت اإليه، ف�الأوىل ترتبط ب�لتعليم 
ت�سمله�  ال  اأن  ويجب  اإلخ  وال�سحة.. 
للموؤ�س�س�ت  ب�لن�سبة  اأم�  اخل�سخ�سة، 
الع�مة االأخرى فيجب اأن تكون االأولوية 
من  املوروثة  للموؤ�س�س�ت  ب�خل�سخ�سة 
القط�ع اخل��ض، ثم تعقبه� املوؤ�س�س�ت 
الع�م  القط�ع  يف  املنخرطة  االأخرى 

ب�ملعنى الوا�سع للكلمة. 
   واأخرًيا، فب�الإ�س�فة اإىل م� تقدم ميكن 
الرئي�سية  االأهداف  اخل�سخ�سة  تخدم  اأن 

الت�لية:
زي�دة االإنف�ق احلكومي على الربامج  1 .
من  مزيد  وتخ�سي�ض  االجتم�عية، 
الأن  املحرومة،  للمن�طق  املوارد 
اخل�سخ�سة �سوف حترر موارد م�لية 
طويلة  ب��ستثم�رات  توجيهه�  ميكن 
وعودة  ب�ل�سحة  ك�لعن�ية  االأجل، 

املهجرين. 
مرافق  بنقل  ال�رصيبة  ق�عدة  تو�سيع  2 .
القط�ع  اإىل  اقت�س�دية  ع�مة 
هدف  من  ذلك  يخدم  وم�  اخل��ض، 
من  للتقليل  الدخل  م�س�در  تنويع 

االعتم�د على النفط كم�سدر وحيد.
اجلمهور  من  االأ�سهم  ملكية  زي�دة  3 .
املواطنني  جلميع  تتيح  �سوف 
ف�حلكومة  املن�فع،  يف  امل�س�ركة 
�ستقوم بعر�ض االأ�سهم على اجلمهور 
مع حتديد احلد االأعلى من االأ�سهم التي 
يحوزه،  اأن  الواحد  لل�سخ�ض  ميكن 
ب�سكل  االأ�سهم  ت�سعري  يتم  اأن  على 
يجعله� يف متن�ول جميع املواطنني، 
ط�بًع�  اخل�سخ�سة  على  ي�سفي  مم� 

دميقراطًي�. 
امل�لية  االأ�سواق  وتنويع  تطوير  4 .
اإع�دة  على  املواطنني  بت�سجيع 
العراق  اإىل  اخل�رجية  مدخراتهم 
االقت�س�د  يف  ا�ستثم�ره�  اأجل  من 
الوطني، مم� يوؤدي اإىل حت�سن ميزان 

املدفوع�ت. 


